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razem do aktywności i rozwoju

Moja córeczka ma 1,5 roku i uczestniczy w zajęciach
z rehabilitacji, dogoterapii, hipoterapii oraz logopedii. Zajęcia z rehabilitacji odbywają się w gabinecie
rehabilitacji u pana Andrzeja Myśliwca i są kontynuacją
tego, co już zaczęliśmy wypracowywać z nią wcześniej.
Z dogoterapią natomiast spotkaliśmy się po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni. Zajęcia, które odbywały się w ośrodku u pani Agnieszki Ślęzak są wspaniałą przygodą dla każdego malca oraz możliwością
oswojenia się ze zwierzęciem. Piesek dopasowany jest
do charakteru, możliwości oraz sprawności dziecka
i na pewno nie wyrządzi mu krzywdy. Zajęcia, które
prowadzone są w parach stają się również możliwością
kontaktu bezpośredniego z innymi dzieciaczkami.
Możemy porównywać jak różne mogą być reakcje
dziecka na tego samego pieska, a uśmiech, gdy piesek
połaskocze wąsikami czy ogonem jest czymś najwspanialszym na świecie. Hipoterapia czyli zajęcia z konikiem odbywają się także u pani Agnieszki, zwierzęta są
bardzo spokojne, a pani Agnieszka świetnym specjalistą, dlatego nie musimy się obawiać o bezpieczeństwo
naszych pociech. Terapia na koniku jest dostosowana
do potrzeb i możliwości dziecka. Te zajęcia dały bardzo duże efekty. Koniki mocno wyciszają i poprawiają
sprawność. Dzieci mogą nagradzać konia karmiąc go
przysmakami na koniec jazdy, co także jest terapią
i nowym doświadczeniem. Na zajęcia z logopedii jeszcze czekamy ale projekt trwa do grudnia więc mamy
jeszcze dużo czasu by z nich skorzystać. Dla dzieci
starszych są przewidziane zajęcia, które uspołeczniają,
by dziecko mogło jak najbardziej samodzielnie uczestniczyć w społeczeństwie.
Część projektu dla rodziców to seria wykładów, spotkań towarzyskich oraz tytułowa aktywność. Warsztaty z trenerami, panią Ewą Koper i Jarkiem Tarnowskim
pomagają nam zrozumieć samych siebie, poznać się
bliżej, zrozumieć to, że mimo iż mam chore dzieci, my
też jesteśmy ważne. Dzięki warsztatom mogłam poznać wiele wspaniałych osób, wymienić się poglądami
i informacjami. Nawiązały się wspaniałe znajomości,
które mam nadzieję nawet po zakończeniu projektu
będą trwały nadal. Zajęcia z zakresu aktywności np.
nordic-walking (tzw. chodzenie z kijkami) to nie tylko
ruch i zdrowie ale także kolejna okazja by móc się spotkać, porozmawiać i pośmiać się. Zajęcia prowadzone

Dzięki stowarzyszeniu „Razem” oraz Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich możemy uczestniczyć we wspaniałym projekcie „Razem do aktywności i rozwoju” - w projekcie skierowanym do dzieci niepełnosprawnych,
a także ich rodziców, którzy często zapominają o sobie opowiada jedna z mam, Justyna Marklowska.

są przez wykwalifikowanego trenera, który pokazał
nam o co w tym naprawdę chodzi. Mamy wtedy chwilę
dla siebie, by oderwać się od codzienności życia. Przewidziane są także inne zajęcia, które już niedługo się
zaczną m.in.: kurs tańca Salsy, kurs masażu czy też
aerobik. Mam nadzieję, że będzie nas równie dużo jak
na wcześniejszych zajęciach, a nasze przyjaźnie zaczną
się pogłębiać. Dzięki projektowi wielu z nas dowiedziało się o stowarzyszeniu „Razem” czegoś więcej. Teraz
wiemy, że możemy stać się jego członkami i nie musimy liczyć tylko na siebie gdy potrzebujemy jakieś pomocy. Wspaniałym pomysłem jest także Klub Rodzica,
który zrzesza nas, rodziców dzieci niepełnosprawnych,
możemy się tam czuć swobodnie i swojsko. Do końca
projektu jeszcze daleko, dlatego też czekamy na dalsze zajęcia i spotkania we wspólnym gronie.
Justyna Marklowska
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Projekt „Razem do aktywności i rozwoju” adresowany
jest do 31 dzieci, które nie skończyły 18 roku życia
o orzeczonej niepełnosprawności (w tym także dzieci
nie objętych jeszcze obowiązkiem szkolnym) i ich rodziców z terenu Rybnika, ale także innych miejscowości Subregionu Zachodniego. W ramach projektu prowadzone są w pełni bezpłatne formy wsparcia rehabilitacyjnego, terapeutycznego oraz aktywizacji społecznej, kierowane do dzieci jak i ich rodziców.

- stymulacji intelektualnej (np. EEG Biofeedback),
- uspołecznienia dzieci (m.in: zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, trening umiejętności społecznych w aranżowanych i realnych sytuacjach życia
codziennego odbywający się w przestrzeni publicznej
itp.),
- integracji ze społecznością lokalną (m.in. poprzez
wspólne uczestnictwo dzieci pełno- i niepełnosprawnych w zajęciach z zakresu muzykoterapii, hipoterapii,
dogoterapii).
Wsparcie adresowane do rodziców:

Rozwijanie dzieci odbywa się w zakresie stymulowania
ich rozwoju w sferze ruchowej, intelektualnej, komunikacyjnej, emocjonalnej oraz w zakresie usamodzielniania i integracji społecznej. Każde dziecko zostało
najpierw odpowiednio zdiagnozowane, a następnie
zaproponowano dla niego indywidualny program oddziaływań rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Należą
do nich terapie z zakresu:
- indywidualnej rehabilitacji ruchowej,
- rozwoju umiejętności komunikacyjnych,

- grupa wsparcia: spotkania z psychologiem, ciekawymi ludźmi świadczącym wsparcie dla osób z niepełnosprawnością (np.: prawnik, terapeuta, doradca zawodowy i inni według potrzeb rodziców), a także zwyczajne spotkania przy „kawie i ciastku”,
- warsztaty dla rodziców: tematyka szkoleń i warsztatów dla rodziców wynika z ich zapotrzebowania związanego z niepełnosprawnością własnego dziecka –
np. treningu z zakresu umiejętności wychowawczych
względem niepełnosprawnego dziecka (Gestalt), masaże i ćwiczenia korekcyjne z własnym dzieckiem,
- działania rekreacyjne dla rodziców - atrakcyjne formy
aktywności ruchowej: aerobic, nordic-walking, kurs
tańca towarzyskiego Salsa itp.
Działania zakończą się w grudniu 2011 happeningiem
połączonym z wystawą fotografii opowiadających
o projekcie.
Krzysztof Chełstowski

Projekt: „Razem do aktywności i rozwoju” dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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stawiska 2011 czyli kolejny turnus rehabilitacyjny za nami
Wszyscy zgodnie podkreślają: organizowany od lat turnus to
fantastyczna forma wypoczynku dla dzieci i ich rodziców. Dla
tych ostatnich przejęcie rodzicielskich obowiązków przez
wolontariuszy, to nieraz jedyny czas w roku, kiedy mogą
odpocząć od konieczności opieki nad swoimi pociechami.
Rodzice wiedzą, że oddają dzieci w dobre ręce…
Dobiegł końca turnus rehabilitacyjny, zorganizowany po raz kolejny przez nasz Stowarzyszenie we współpracy z Gdańską Fundacją
Dobroczynności, Fundacją „Mały Piesek Zuzi” z Poznania oraz
Specjalnym Zespołem Szkolno – Przedszkolnym z Rybnika. W tym
roku w turnusie udział wzięło: 43 niepełnosprawnych dzieci oraz
40 ich opiekunów - wolontariuszy, którzy od 15 do 28 lipca gościli
w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym „Stawiska” na Kaszubach. Tu skutecznie odcięliśmy się od hałasu wielkiego miasta,
by usłyszeć beztroski śpiew ptaków i kojący zmysły szum lasu.
Spokojne otoczenie i znakomicie przygotowane przez terapeutów
zajęcia sprzyjały społecznej i ruchowej rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci oraz ich wypoczynkowi. Realizacja tych zadań
możliwa była między innymi dzięki funduszom pozyskanym
w projekcie „Branie wypełnia ręce, dawanie wypełnia serce” opracowanym przez wolontariuszy i członków Stowarzyszenia
„Razem”, a dotowanym przez Miasto Rybnik.
Podczas zajęć z arteterapii i muzykoterapii prowadzonych podczas wyjazdu, dzieci mogły doświadczyć rozwijającego kontaktu ze sztuką, teatrem i dźwiękiem.
Oni są niesamowici - mówią o osobach niepełnosprawnych arteterapeutki: Aleksandra Bugla i Danuta Muras.
W sztuce nie prezentują swojej niepełnosprawności, ale
siebie samych, takich, jakimi są naprawdę: wrażliwi,
indywidualni, postrzegający świat na swój własny, oryginalny sposób. Dzieci i ich opiekunowie z oddaniem
wcielali się więc w indiańskich wojowników i nieustra-

szonych piratów. Było przy tym mnóstwo śmiechu
i zabawy, ale i pracy nad przygotowaniem strojów
i makijaży. Wiele radości podopieczni zawdzięczają też
zajęciom prowadzonym przez muzykoterapeutę, Mariana Graniecznego. Podczas tych zajęć nie zabrakło
śpiewu, tańca oraz gry na własnoręcznie wykonanych
instrumentach. W planie dnia ważne miejsce zajmowały również fizjoterapia, podczas której każdy
z uczestników realizował indywidualnie dla niego
przygotowany zestaw ćwiczeń, oraz dogoterapia, kiedy to dzieci miały okazję nawiązać kontakt
ze szkolonymi w celach terapeutycznych
psami. Dopełnieniem obozowego dnia były
zwykle mecze piłki nożnej lub siatkowej oraz
ogniska i dyskoteki, z których na pewno zapamiętamy bal przebierańców. Sam kierownik turnusu przywdział zwiewną, hawajską
sukienkę, która - jak przekonywał, miała
przegonić wiszące nad nami chmury i sprowadzić do Stawisk trochę słońca.
Pomimo kapryśnej pogody nie poddaliśmy
się. Na porządku dziennym były długie, relaksujące spacery po lesie oraz szaleństwa na
rowerkach wodnych i kajakach. Co odważniejsi, pomimo chłodu, kąpali się również
w jeziorze i opalali na pobliskiej plaży.
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To właśnie oni zamoczyli nogi w zimnym Bałtyku podczas długo przez nas oczekiwanej wycieczki do Gdyni.
Większość wolała jednak wybrać się do bałtyckiego
oceanarium, pójść do kina lub obejrzeć nadmorskie
pamiątki. Wydarzeniem, na które z niecierpliwością
czekaliśmy, był również piknik integracyjny „Gwiazdy
dzieciom”, zorganizowany przez Gdańską
Fundację Dobroczynności i Stowarzyszenie
Oliwskie Słoneczko. Podczas pikniku bawiliśmy się w rytm muzyki Stana Borysa, Małgorzaty Stankiewicz czy Conrado Yaneza, którzy
wystąpili specjalnie dla nas i okolicznych
mieszkańców (niektórzy obozowicze mieli
nawet okazję wystąpić na scenie solo i razem
z idolami). Nie obyło się bez późniejszego
zbierania autografów i fotografowania w otoczeniu artystów, a także podziwiania parady
bajkowych postaci i pokazu sztucznych ogni.
Wszyscy zgodnie podkreślają: organizowany
od lat turnus to fantastyczna forma wypoczynku dla dzieci i ich rodziców. Dla tych
ostatnich przejęcie rodzicielskich obowiązków
przez wolontariuszy to nieraz jedyny czas w roku, kiedy mogą odpocząć od konieczności opieki nad swoimi
pociechami. Rodzice wiedzą, że oddają dzieci w dobre
ręce, a w tym roku tym bardziej nie musieli się martwić, ponieważ pojechała z nami pielęgniarka - Alicja

Granieczna. Ona cały czas „trwała w pogotowiu”, podobnie jak i wolontariusze, którzy w trakcie wyjazdów
raczej pracują i uczą się niż odpoczywają.
Całymi dniami (i nocami) ćwiczyliśmy więc naszą cierpliwość, konsekwencję, umiejętność panowania nad
emocjami i ponoszenia odpowiedzialności za powierzonych nam podopiecznych. Bezcenne są jednak sło-

wa wypowiedziane przez jednego z wolontariuszy: To
nieprawda, że nie zapłacono nam za pobyt. Otrzymaliśmy buziaki, uśmiechy i przytulańce w liczbie bliżej nieokreślonej. Pozytywnie o obozie i jego uczestnikach
wypowiada się również Danuta Reclik, wieloletni oligofrenopedagog, która przekonuje, że to niespotyka-

ne, iż w dzisiejszych czasach młodzi ludzie potrafią
zupełnie bezinteresownie zająć się człowiekiem słabym, niepełnosprawnym. Wolontariusze żyjąc tutaj,
uczą się życia - dodaje. To prawda. Będąc na obozie
uczymy się nie tylko tego, jak opiekować się drugim
człowiekiem, ale i tego, jak z ufnością i odwagą spoglądać na świat. Dzieje się to za sprawą osób
niepełnosprawnych, które uczą nas dostrzegać w innych nie tylko to, co na zewnątrz, ale
przede wszystkim to, co wartościowe wewnątrz nich.
Ideę wolontariatu chcemy szerzyć dalej.
Krzysztof Chełstowski - kierownik turnusu
i prezes Stowarzyszenia „Razem” podkreśla,
iż dużo jest jeszcze do zrobienia: Chcemy
uświadomić młodym ludziom, jak wiele osób
czeka na naszą pomoc, i że pomaganie to nie
tylko wyrzeczenia. To przede wszystkim satysfakcja i radość z tego, że czynimy życie innych
lepszym. Podczas turnusu nakręciliśmy film.
Pokazujemy w nim nasze turnusowe życie.
Chcemy przez niego uświadomić innym, że
osoby niepełnosprawne są wśród nas i potrzebują tego
co my, tylko nie zawsze są w stanie samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby. Film trafi do szkół, uczelni
wyższych i innych miejsc, w których możemy liczyć na
pozytywny odzew. Załapałem bakcyla - mówi jeden
z uczestników turnusu. Zakasaliśmy rękawy i zaczynamy wywoływać prawdziwą epidemię pomagania!
Barbara Rabiej
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trzecie integracyjne półkolonie letnie
Atrakcyjny i zróżnicowany program półkolonii nie
pozwalał na nudę. Nauka i zabawa przeplatały się ze
sobą. Można było poczuć rytm tańców latynoamerykańskich ćwicząc na zajęciach układy taneczne. Była
również okazja, żeby zmierzyć swoje siły fizyczne we
współzawodnictwie podczas turniejów i gier.
20.08.2011 zakończył się turnus III integracyjnych półkolonii dla 25 dzieci i młodzieży, zorganizowanych
przez nasze Stowarzyszenie. Przez dwa sierpniowe
tygodnie uczennice i uczniowie z kilku dzielnic Rybnika
uczęszczający do szkół masowych oraz specjalnych
wspólnie spędzało czas pod okiem wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej.
Atrakcyjny i zróżnicowany program półkolonii nie pozwalał na nudę. Nauka i zabawa przeplatały się ze sobą. Można było poczuć rytm tańców latynoamerykańskich ćwicząc na zajęciach układy taneczne. Była również okazja, żeby zmierzyć swoje siły fizyczne we
współzawodnictwie podczas turniejów i gier sportowych. Dużą atrakcją dla uczestników półkolonii okazały się wyjścia do kina, między innymi na film premierowy „Smerfy” 3D.
Fajne były wycieczki do Stadniny koni, jazda konno,
przejażdżka wozem taborowym i wyjazd do Parku Miniatur w Ogrodzieńcu. Pierwszy raz widziałem taki zamek zbudowany ze skał, ale najlepsze było to, że byliśmy
tam razem. Poznałem tu kilku kolegów. Mam nadzieję,
że spotkamy się w przyszłym roku - powiedział jeden
z uczestników półkolonii.

Integracyjne półkolonie organizowane przez Stowarzyszenie „Razem” cieszą się coraz większym zainteresowanie ze strony mieszkańców Rybnika. Rodzice
zgłaszają chęć uczestnictwa swoich dzieci w półkoloniach z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Oryginalnie
prowadzone przez wychowawców zajęcia edukacyjnoterapeutyczne, połączone z rekreacją oraz duża dawka
dobrego humoru i wspaniała atmosfera w trakcie zajęć
integracyjnych, to gwarancja sukcesu! Niestety ograniczone środki finansowe nie pozwalają na uczestnictwo w takim wypoczynku większej liczbie dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda nam
się pozyskać więcej funduszy i będziemy mogli zapewnić zajęcia dla większej grupy dzieci i młodzieży.
Lidia Maier
Projekt zrealizowany z dotacji Miasta Rybnik
oraz ze środków pozyskanych przez
Stowarzyszenie „Razem” z 1% podatku
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gdzie wystąpili uczestnicy projektu?
Dla niepełnosprawnej intelektualnie osoby wydarzenie sceniczne to olbrzymia
próba bycia człowiekiem samodzielnym, człowiekiem „tu i teraz”, niezależnym
od wszystkich i wszystkiego.
Spektakl
„Poszukiwanie
wolności” w ramach projektu „Do pracy przez sztukę – aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych intelektualnie”, jest spontanicznym zwieńczeniem warsztatów teatralnych. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.
Uczestnicy chętnie brali udział
w zaproponowanych zabawach ruchowych i ćwiczeniach teatralnych.
Muzyka, ruch sceniczny, tworzenie
etiud teatralnych okazały się naturalną formą realizacji potrzeby fizycznego, emocjonalnego i umysłowego
wydatkowania energii. Warsztaty
stały się procesem twórczym i drogą
dojrzewania
do
doświadczania
samych siebie, odkrywania tego co
niezafałszowane i proste. Udział
w spotkaniach to także znajdowanie
miejsca w grupie, afirmacja osobowości, przeżywanie małych, ale znaczących sukcesów.
Teatr to remedium dla młodego człowieka z niepełnosprawnością intelektualną, który
przecież odczuwa, jest delikatny emocjonalnie i jak się
okazało ma coś ważnego do powiedzenia. Stąd pomysł
na nazwę dla rodzącej się grupy teatralnej –
„Remedium”. Praca nad krótkim spektaklem „Poszu-

kiwanie wolności” tak naprawdę rozpoczęła się w momencie pierwszego spotkania warsztatowego, pierwszej zabawy, partnerowania. To rzeczywiście było poszukiwanie siebie, własnego miejsca, wyspy ale też
świadomość bycia ważnym trybikiem w grupie. Siłą

napędową przedsięwzięcia była chęć pokazania się
szerszej publiczności.
Ucieszyła nas propozycja Stowarzyszenia „MOST”
z Katowic a mianowicie przeprowadzenie próby
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Praca z operatorami
dźwięku i świateł to było coś! Byliśmy
przyjęci jak profesjonaliści. Dodatkowo konsultacja z instruktorem
teatralnym panem Janem Chmielem
ze Stowarzyszenia „Teatr Grodzki”
w Bielsku była dla nas wzmocnieniem
i inspiracją do dalszej pracy.
Udział grupy teatralnej w „Przeglądzie Teatrów Osób Niepełnosprawnych” w Wodzisławiu Śląskim i zajęcie czołowego miejsca było cudownym przeżyciem. Nasza praca została
doceniona. Radość aktorów z odniesionego sukcesu to wspaniały finał
artystycznego przedsięwzięcia.
Aleksandra Bugla
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zdobywcy przestworzy
25 czerwca Ola została zaproszona do odbycia
wolontariatu dla Bielskiego Stowarzyszenia
„Teatr Grodzki”, którego prezesem jest pan Jan
Chmiel. W ramach wolontariatu Ola została aktorem w spektaklu plenerowym „Zdobywcy
przestworzy”. Spektakl ten odbył się w miejscowości Kozy. Zadaniem Oli było współtworzenie
scenografii spektaklu składającej się z przeróżnych modeli samolotów papierowych, a także
przygotowanych wcześniej „maszyn do tworzenia wiatru”. Później Ola wzięła udział w spektaklu gdzie jako aktor drugoplanowy prezentowała
„maszyny do produkcji wiatru”. My jako rodzice
również braliśmy udział w tym spektaklu co
sprawiło Nam ogromną radość i satysfakcję.
Mogliśmy zobaczyć uśmiech i szczęście na twarzy Naszej córki. Było SUPER!
Iwona i Tomasz Kapusta

wartościowe doświadczenia
Realizując zadania projektu „Do pracy przez sztukę” ciągle dyskutowaliśmy na tematy: 1.Jak możemy zapewnić
naszym beneficjentom dokonywanie wyborów i realizację nowatorskich pomysłów? 2. Czy projekt zapewni osobom z niepełnosprawnością intelektualną zdobywanie doświadczeń zawodowych w „zwyczajnych” a może dla
nich „nie zwyczajnych miejscach”. Dużo pomysłów, barier, lęków i rozmów. Sprawa nabrała mocy i tempa kiedy
animator zatrudnienia poinformował nas: „Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej bardzo
chętnie przyjmie osoby z niepełnosprawnością intelektualną do obsługi Galerii Sztuki w ramach wolontariatu”.
Odbyło się więc spotkanie z sześcioma uczestnikami projektu. Wszyscy zdecydowali, że bardzo chętnie będą
pracować w Galerii Sztuki. Przedstawiono im zakres obowiązków. Zdecydowali: „Damy radę, trener nam pomoże, będzie dobrze”. Rozpoczęło się wartościowe doświadczenie. Codzienne wyjazdy do Bielska- Białej przez łącznie 10 dni. Wielkie przeżycie: spotkanie z dyrektorem, poznanie zakresu obowiązków, podpisanie umowy, poznanie pani Ani - wspierającej nas w realizacji obowiązków... Oto co należało do naszych obowiązków:
- oprowadzanie wycieczek,
- prezentowanie wystawy prac Henryka
Sikora pt. „Tajemnica drewna”,
- współpraca z kuratorami wystaw, pracownikami Galerii,
- rozmowy z gośćmi zwiedzającymi Galerię,
- udział w integracyjnych zajęciach warsztatowych: wspólnie z młodzieżą z Bielska
szyliśmy stroje dla lalek ludowych.
Było super! Udało się! Teraz to dla nas taka
praca to już normalna sprawa. Wszyscy byli
bardzo mili. Tylko na pożegnanie było na
smutno, że to już koniec. Ale przecież zawsze możemy ich odwiedzić.
Danuta Reclik
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branie wypełnia ręce, dawanie wypełnia serce
Dobiega końca realizacja projektu: „Branie wypełnia ręce, dawanie wypełnia serce”, który miał na celu profesjonalne przygotowanie grupy wolontariuszy do nieodpłatnych działań na rzecz
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wolontariusze wzięli
udział w szkoleniach z: podstaw prawnych wolontariatu, metod
i technik pracy z osobami niepełnosprawnymi, a także mieli
okazję pracować z terapeutami Gestalt, którzy pomogli im uświadomić sobie własny potencjał psychicznoemocjonalny i pokazali jak wykorzystywać go w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W efekcie wolontariusze wyjechali na turnus rehabilitacyjny do Stawisk (o którym piszemy na stronach 4-5), gdzie w praktyce
sprawdzali nabyte umiejętności. Poniżej relacje wolontariuszy z prowadzonych szkoleń.

Mam w sobie siłę i potrafię dać ją innym
To zdanie przyświecało kolejnym, tym
razem dwudniowym warsztatom dla
wolontariuszy biorących udział w projekcie „Branie wypełnia ręce, dawanie
wypełnia serce”. Jarosław Tarnowski
i Ewa Koper pomagali nam zagłębić się
w poszukiwania własnego potencjału.
Pracowaliśmy techniką terapii Gestalt.
Podczas warsztatów braliśmy udział
w wielu psychoedukacyjnych ćwiczeniach, które pozwoliły nam spojrzeć na
siebie samych i siebie nawzajem trochę
inaczej niż zwykle. Dowiedzieliśmy się
jak wiele mamy do dania innym i szukaliśmy sposobów jak wyciągnąć na zewnątrz to, co w nas najlepsze, choć
czasem sami o tym nie wiemy, albo
ukrywamy się za grubymi murami. Podczas warsztatów metaforyczne mury runęły wielokrotnie. Było wiele śmiechów, ale także łzy wzruszenia. Dzięki
nim nasi wolontariusze mogli poznać się z zupełnie innej - tej bardziej prawdziwej - strony, ponieważ między
nami i prowadzącymi czuć było atmosferę akceptacji i życzliwości, a ta jak wiadomo, sprzyja otwieraniu się. Prowadzący warsztaty wskazywali na ogromną kreatywność, wewnętrzną radość i ambicję naszych wolontariuszy.
Wolontariusze po warsztatach mówili o wewnętrznym oczyszczeniu. Myślę, że zgodnie z celem, wolontariusze
lepiej uświadomili sobie potencjał emocjonalno-psychiczny, który
posiadają
i teraz wiedzą jak wykorzystywać go w pracy z niepełnosprawnymi
dziećmi.
Roksana Zembrzuska

Czas na teatr – Niepełnosprawni też potrafią być aktorami
Pod takim tytułem odbył się warsztat arteterapeutyczny, w którym
udział wzięło trzydziestu wolontariuszy, uczestniczących
w realizacji projektu: „Branie wypełnia ręce, dawanie wypełnia serce”. Podczas zajęć prowadzonych pod okiem specjalistów: Aleksandry Bugli i Danuty Muras mieliśmy okazję wykazać się kreatywnością i umiejętnością współpracy. Wynaleźliśmy trzydzieści
zastosowań pudełka od zapałek, a z arkuszy szarego papieru powstały niezatapialne statki podwodne, kapelusze i letnie
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kreacje. Dzięki ćwiczeniom teatralnym, których efekty
nigdy nie były do końca przewidywalne, mogliśmy rozwinąć wyobraźnię, a także lepiej poznać siebie i innych wolontariuszy. Niech żałują ci, których na warsztatach nie
było! Myślę, że zdobyte wówczas doświadczenie, niejeden i niejedna z nas wykorzysta w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Pozytywną energię i entuzjazm, które
wyzwoliły w nas Prowadzące i stawiane przed nami zadania, wzmocniły naszą pewność siebie, otwartość i empatię, które charakteryzować powinny każdego wolontariusza. Wszystko wskazuje na to, że niesamowita atmosfera,
która towarzyszyła kilkugodzinnym warsztatom, zaowocuje twórczą współpracą podczas letniego wypoczynku
w Stawiskach. Dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie
na pewno nie będą się nudzić!
Barbara Rabiej

Projekt zrealizowany z dotacji Miasta Rybnik
oraz ze środków pozyskanych przez
Stowarzyszenie „Razem” z 1% podatku

nowe szanse dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenia
w maju 2011 zorganizowaliśmy konferencję „Nowe szanse
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenia”. Uczestniczyli w niej terapeuci, nauczyciele, rehabilitanci, rodzice, oraz pracownicy instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Ilość gości pokazała, jak tematyka związana z niepełnosprawnością jest potrzebna. Wystąpienia prelegentów podkreśliły jak
ważną rolę odgrywa otoczenie osób niepełnosprawnych, bo to
właśnie oni organizują przedsięwzięcia mające na celu rehabilitację czy integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością.
Prezentacja psycholog, Ewy Koper zwróciła uwagę na potrzeby
i szansę na rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną,
z kolei Paul Baptie zainteresował obecnych metodą Handle'a
wkraczającą dopiero do Polski. Zainteresowanie wzbudziła też
działalność Klubu Rodzica, wsparcie i szereg działań, które
w ramach spotkań Klubu otrzymują rodzice dzieci z niepełnosprawnością. W trakcie konferencji wręczono nagrody laureatom konkursu „Wolontariat - lubię to!”, nagrodzeni wolontariusze wychodzili obdarowani brawami i cennymi nagrodami. Konferencję uświetnił występ artystyczny dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz recital akordeonowy.
Joanna Tarnowska
Konferencja zrealizowana z dotacji Miasta Rybnik
oraz ze środków pozyskanych przez
Stowarzyszenie „Razem” z 1% podatku
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konkurs: „Wolontariat – lubię to!”
„Wolontariat – pewne
zjawisko napędzającej siły, która oddziałuje na człowieka tak
mocno, że jest w stanie
poprzestawiać
szyki
życiowych celów,
bądź
potwierdzić
podejmowane
decyzje.”
Taką definicję wolontariatu proponuje w swojej pracy zwyciężczyni konkursu – Katarzyna Latos. Jak się okazało siły tej doświadczyły też inne osoby, które zdecydowały się podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z niesieniem pomocy innym. Wśród prac znalazły się prezentacje multimedialne, albumy, teksty i plakat. Treści

prac bogate były w osobiste refleksje i przeżycia związane z bezinteresowną pracą na rzecz drugiego człowieka czy zwierzaków.
I miejsce w konkursie zajęła Katarzyna Latos,
II miejsce Anna Wanglorz, III miejsce Roksana Zembrzuska. Jury konkursu zdecydowało także wyróżnić
prace Sabiny Ciszak i Zuzanny Pander. Warto dodać,
że obie wyróżnione dziewczyny mają dopiero 16 lat,
jedna prowadzi dziecięcy zespół wokalny „Anielska
Brygada”, przy jednej z rybnickich parafii, druga
uczestniczyła w misjach na Ukrainie, organizuje finały
WOŚP, bierze udział w wielu akcjach, zbiórkach zuchowych. Gratulujemy wszystkim zapału i aktywności!
Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie można zapoznać się z pracami konkursowymi. Poniżej
jedna z nich.
Joanna Tarnowska

Dzieci nie znają się na matematyce
Kiedy byłam mała marzyłam, żeby być superbohaterem. Może dlatego mi się tak ubzdurało, bo
w bajkach to zawsze chłopcy nimi byli. Był Batman,
Superman i Robin Hood. Nie pamiętam niczego
z dziewczyną w roli głównej.
Kiedy człowiek rodzi się, to wydaje mu się, że cały
świat jest dobry. Ale z każdym centymetrem wzrostu
przybywa też kawałek świadomości. Myślę, że między
wzrostem a matematyką istnieje jakiś tajemnicze powiązanie… Pewnie to dlatego wzrost opisuje się cyframi. W końcu wraz z nim przychodzą również pierwsze umiejętności matematyczne.
A więc człowiek rośnie i uczy się…
Czy nie jest tak, że dzieci rodzą się super-bohaterami?
Dopóki świat nie zmąci ich czystych główek w ogóle
nie potrzebują matematyki. Ratowanie świata jest
u nich naturalne.
Kot.
Kot potrącony na ulicy, który jeszcze oddycha i mała
dziewczynka, która próbuje go uratować. Próbuje,
choć zupełnie nie wie jak. Bo przecież trzeba kota dotknąć, trzeba go zabrać do lekarza, a dziewczynka nie
ma pieniędzy… ale robi co może i jak najlepiej potrafi.
Kot po prostu znalazł się w nieodpowiednim miejscu
o nieodpowiedniej porze. Przecież mógł w tej samej
chwili gonić beztrosko mysz. Być może tą, która wygryza dziury w workach, w mojej stodole. Może nie
byłoby dziur… Czasem przecież tak się właśnie dzieje,
że całe życie (bądź śmierć) jest dziełem jednej, wydawałoby się nieważnej, chwili.

Później były psy, ptaki i inne potrzebujące znajdy. Mała super-bohaterka. Czy nie jest tak, że dzieci rodzą się
super-bohaterami? Ale wraz z tym, jak przybywa nam
centymetrów, dowiadujemy się, że trzeba kalkulować,
przeliczać, odmierzać, wymieniać… że Świat jest wielką matematyczną kulą, a jeżeli nie pojmiemy jego
praw wynik naszych działać będzie zawsze nieprawidłowy. Matematyka jest wyrachowana? Bynajmniej.
Zaczęłam więc uczyć się przeliczania i wymieniania.
Tylko był jeden problem. Wymyśliłam sobie, że to
ujemna liczba przy znaku „równa się” jest dobrym wynikiem.
Mam teorię, że wraz z tym, jak rosną nasze centymetry i świadomość, rośnie także nasz egocentryzm, czasem nawet egoizm. Ukryty lub jawny. Z jawnym nie
ma problemu, bo sprawa jest chociaż oczywista. Gorzej z tym pierwszym. Pomagam, p o ś w i ę c a m s i ę,
wysilam, więc jestem super-bohaterem. Czuję się dobra i użyteczna. Ludzie mnie podziwiają. Znika cel
dobra samego w sobie. Im wynik bardziej ujemny (dla
wiadomości publicznej), im trudniej i bardziej „bezinteresownie”, tym lepiej. Poświęcenie jest przecież
piękne. Robi wrażenie. Matka Teresa, Irena Sendlerowa… zna je cały świat. Kocha. Tyle, że ja żadną z nich
nie jestem.
Ale zaczynam pojmować tę matematykę, którą udało
się pojąć im… czyli, że minus i minus dają plusa.
Matematyka większości to ta, że „plus z plusem równa
się plus”. Popularne jest też działanie – „plus i minus
równa się plus”.
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Moja matematyka kiedyś wyglądała tak, że minus
i minus dawał minus… Bo jest najlepszy, najbardziej
spektakularny, godny największego szacunku. A przecież nawet dziecko w podstawówce wie, że to nieprawda, że tak to nie działa. Świat jest mądrze poukładany. Nie można udawać poświęcenia, próbując sobie
coś w ten sposób zrekompensować. Udawać, że wynik
jest ujemny, że nic nie mamy z naszych wysiłków, że
jesteśmy b e z i n t e r e s o w n i. Nawet przed samym
sobą. To wypala, sprawia, że stajemy się zgorzkniali,
nie lubimy innych i siebie. Bo robimy coś wbrew sobie,
coś co nie daje tego, czego naprawdę oczekiwaliśmy...
Na szczęście szybko się otrząsnęłam. Poznałam niepełnosprawne dzieci. Miałam im p o m a g a ć, a to one
pomagają mi. Uczą mnie świata, który nie jest łatwy,
ale jest wartościowy. Uczą mnie szczęścia, które czasem trudno dostrzec, ale jeśli już się to uda, to ono
zostaje z nami na długo. Uczą mnie sensu tam, gdzie

większość widzi absurd. Uczą mnie, że różnice są piękne. Uczą tolerancji, tej prawdziwej, ponieważ kiedy
z nimi obcuje, wystawiają mnie na wiele prób. Są wymagające i nie zadowalają się niezaangażowaną akceptacją. Uczą mnie samej siebie. Dzięki nim odkrywam jaka jestem, mierzę się ze słabościami, błędami,
obnażam swoją hipokryzję. Jest wiele historii do opowiedzenia. Każde dziecko to inna lekcja. To dzięki nim
pojęłam, że czasem można dodać do siebie brak czasu
i brak sił … a wynik ciągle może był dodatni. Uczą mnie
tej dobrej matematyki. Tej, którą zna super-bohater.
A on nie chce być dobry dla podziwu innych, bo dostaje tyle, że wystarcza mu to całkowicie do szczęścia. Bo
najważniejsze prawo matematyki to te, że to, co dajesz światu, świat odda tobie. Matematyka jest wyrachowana? Bynajmniej.
Roksana Zembrzuska

Projekt zrealizowany z dotacji Miasta Rybnik
oraz ze środków pozyskanych przez
Stowarzyszenie „Razem” z 1% podatku

żeby takich chwil jak ta, było więcej - czyli wycieczka do zoo w ostrawie
21 maja 2011. Rano. Przywitał Nas piękny słoneczny dzień. Zebraliśmy się grupą około 50 osób - członków Stowarzyszenia
„Razem” rodziców i ich dzieci z niepełnosprawnością. Wszyscy
we wspaniałych humorach oczekiwaliśmy na autokar, który
miał Nas zawieść do Zoo w Ostrawie. O godzinie 9 ruszyliśmy,
a że do Ostrawy nie jest daleko, szybko dotarliśmy na miejsce.
Po wejściu na teren Zoo każdy dostał mapę, żeby wiedzieć jak
się po nim poruszać, a ponieważ obiekt jest ogromny były one
bardzo przydatne. Mogliśmy zacząć podziwiać wiele gatunków
zwierząt z różnych stron świata. Na pierwszy rzut oka zobaczyliśmy flamingi w przepięknym otoczeniu kwitnących właśnie
rododendronów. Cały obiekt pokryty jest kobiercem zielonej
trawy, drzewami i kwitnącymi krzewami co daje niezwykły
efekt wizualny. Oglądaliśmy słonie, żyrafy, hipopotamy i te
mniejsze zwierzęta jak kangury, małpy czy różnego rodzaju
ptactwo. Nie sposób wyliczyć wszystkich zwierząt jakie udało
się Nam zobaczyć, bo było ich naprawdę dużo. Dzieci były
szczęśliwe i uśmiechnięte a ich rozbiegane oczy mówiły same
za siebie. Dla wielu z Nich to była pierwsza wizyta w Zoo. Na
terenie ogrodu były huśtawki i miejsca gdzie można było usiąść
i odpocząć, napić się kawy i porozmawiać a dzieci mogły dla
ochłody zjeść loda. W tak przepięknej scenerii można było choć
na chwilę zapomnieć o problemach dnia codziennego. Dla ludzi
lubiących zwierzęta i otaczającą naturę to istny raj. Ale to co dobre szybko się kończy, o 15.00 ustaliliśmy godzinę
powrotu. Zmęczeni ale pełni wrażeń jakich doświadczyliśmy, wracaliśmy do domu. I tu chcieliśmy podziękować
organizatorom wycieczki, za zorganizowanie tego co mogliśmy przeżyć. „Żeby takich chwil jak te było więcej”.
Działanie sfinansowane ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie z 1% podatku

Beata Górka
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razem dla rozwoju
We września 2011 zakończyliśmy drugą edycję projektu:
„Razem dla rozwoju – aktywizacja społeczno-zawodowa
osób niepełnosprawnych w tym chorych na stwardnienie
rozsiane”. W ramach projektu przeprowadziliśmy szereg
zajęć rehabilitacyjnych, gimnastycznych, masażu usprawniającego, arteterapii. Odbywały się również zajęcia z
podniesienia umiejętności komunikacyjnych, spotkania z psychologiem, a także zajęcia rekreacyjne - wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi. Poniżej przedstawiamy relacje uczestników tych przedsięwzięć.

Integracyjny wyjazd do Istebnej
„Gdy spojrzę na Twój obraz kochana Istebno, to jakbym miał przed sobą książkę modlitewną, którą sam Bóg roztworzył, oparł na gór szczyty, każąc nam sercem wyczuć czas Swój w niej ukryty" - Ks. Emanuel Grim
Na ścianie frontowej symbol słonecznika, błoga cisza,
zaduma - to serca muzyka.
Antoni Michałek przywitał nas w piątek, przyjął tak serdecznie, użyczył świata rąbek.
Szumią świerki na gór szczycie usłysz je, uchwyć w zachwycie.
Przez okienko spoglądamy sarnę wspólnie podziwiamy.
Rzeka Olza szumem kusi, kto usłyszy - przysiąść musi,
by zanurzyć się w jej wodzie przy pogodzie - niepogodzie .
Złotym Groniem sycę oczy, gdzie wzgórz tyle, splot warkoczy.
Spojrzę na maszt przetwornika i już wiem, to Ochodzita.
My ochoczo wędrujemy, Ochodzitą zdobędziemy.
Już pod górę się wspinamy, jeszcze na to siły mamy.
Jeszcze troszkę, już tuż - tuż jest przed nami parę wzgórz.
Przed tym jednak usiądziemy w karczmie pyszny obiad zjemy.
Jaworzynka i Istebna i Koniaków –jak niesie wieść tworzą
zgraną Beskidzką Trójwieś.
W Jaworzynce - macie rację Polskę widać i Słowację
no i Czechy oczywiście również są na owej liście.
Co „Trójstyku” nazwę nosi o zwiedzenie aż się prosi.
W Andziołówce czas nam leci, Lidia zawsze coś poleci.
Do warsztatu nas prowadzi o Wałachu, na wykładzik.
To pracownia tutaj znana od Wałacha i to Jana.
Galeria tego artysty malarza niecodzienny nastrój stwarza.
Siadywali: Jan z sąsiadem na stołeczkach,
przygrywali se w duecie na skrzypeczkach.
Jan ze sobą brał sztalugi, szedł przed siebie w Beskid długi.
I malował tak, jak leci: kwiaty, drzewa, starców, dzieci.
My pracownię opuszczamy przy ognisku się zbieramy,
czas umila pan Antoni dzierżąc skrzypce w swojej dłoni.
Księżyc ukrył swoją twarz, my już też pójdziemy spać.
Rano wszyscy szybko wstali na Mszy świętej się spotkali.
Czas pożegnać Andziołówkę, ruszyć żwawo na Stecówkę.
Tam kościółek jest drewniany, kryty gontem, ozdabiany.
Oczom naszym się ukaże Matka Boża za ołtarzem.
Właśnie pędzla mistrza Jana pięknie matka malowana.
I tak kończy się wycieczka utrwal obraz Kościółeczka.
Nim zapadnie głucha cisza zwiedźmy skocznię od Małysza.

Projekt zrealizowany z dotacji Miasta Rybnik
oraz ze środków pozyskanych przez
Stowarzyszenie „Razem” z 1% podatku

Jolanta Bachlaj
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Zajęcia plastyczne
„Jestem pętlą, która drzewa i kwiaty, starców i dzieci, wszystkie pospolite czynności podnosi na poziom natury zwróconej ku Bogu”- Jan Wałach „(…) Dla jednych to Dzień Matki, A dla mnie Dzień Mamusi”

20.05.2011 odbyły się w ramach projektu kolejne zaplanowane zajęcia plastyczne. Temat warsztatów wydawał
się być szczególnym, ponieważ dotyczył Dnia Matki. Na tę okazję, wykonywaliśmy laurki wykorzystując swoje
pomysły, umiejętności i zdolności. Poznaliśmy także ciekawe i oryginalne materiały, z których tworzyliśmy
wspaniałe prezenty i specjalne karty okolicznościowe dla naszych mam. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego!
Jolanta Bachlaj

Warsztaty ceramiczne

Tym razem na zajęciach plastycznych zajmujemy się ceramiką. Podstawowym materiałem jest glina ogniotrwała. Przedmioty ceramiczne wykonujemy bez użycia form odlewniczych sklejając plastry, paski i lepiąc kulki z gliny. Jest to najstarsza i najprostsza metoda, gdzie przede wszystkim ręce są narzędziem pracy. Z plastrów lepimy
kubki, miski, doniczki, figurki, biżuterię – korale kolczyki itp. Ulepione prace suszymy. Wypalamy je w temperaturze 750 stopni, a po wypaleniu szlifujemy ostre krawędzie. Czyścimy z pyłu. Malujemy przedmioty szkliwem lub
angobą i ponownie wypalamy w temperaturze 1130 stopni Celsjusza. Do wypalania używamy elektrycznego pieca. Przed wypaleniem przedmioty pokrywamy szkliwem przez co nadają się do codziennego użytku.
Lidia Maier
W ramach projektu odbyły się w kwietniu zajęcia plastyczne o tematyce wielkanocnej. Przez kilka godzin osoby
z niepełnosprawnością mogły wykonać stroik świąteczny, palmę i ozdobić strusie jajko. Był to prawdziwy maraton, ponieważ w krótkim trzygodzinnym czasie wykonano wiele prac z dużą starannością i dokładnością. Nie
było to łatwe, ale wszyscy uczestnicy doskonale sobie poradzili, a ciągła i systematyczna praca przyniosła oczekiwane efekty. Zmęczeni, ale szczęśliwi uczestnicy chętnie prezentowali swoje dzieła sztuki i pytali mnie, kiedy
odbędą się kolejne zajęcia plastyczne.
Lidia Maier
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Na majówkę ruszyć można.. tam, gdzie stoi zamek - Moszna
W niedzielny dzień majowy, wpadło Lidii Maier do głowy
byśmy grupą się zebrali, zamek w Mosznej pozwiedzali.
Ta kobieta nieprzeciętna, na wyprawy z nami chętna,
dba nie tylko o stan ducha, lecz o jadło, sytość brzucha.
Jadło już na nas czekało: kotlet, frytki z kapustą białą.
Wszyscy, wszystko pozmiatali, przy czym się zintegrowali.
Młodzież razem z sobą siadła, do gawędy i do jadła.
Już rodziców odstawili, wspólnie sobą się cieszyli.
Urokliwe to miasteczko, piękny rynek i ulice,
nazwę nosi - Krapkowice.
W dalszą drogę już ruszamy, rzekę Odrę pożegnamy.
Cel następny już przed nami zamek w Mosznej z wieżyczkami.
Park zachwyca azaliami, my przejdziemy alejkami,
z jednej strony, z drugiej strony kwitną już rododendrony.
Zamek ma swe tajemnice, kryje przejścia i piwnice.
Tych tajemnic nie poznamy, lecz nie na to my czekamy.
Nie komnaty, oranżeria, biblioteka,
nie salony, sprawią, że świat jest wyśniony.
To smak lodów, uścisk dłoni, ciepłe słowo,
zrozumienie.. powodują rozluźnienie.
Lidia Maier - baba w dechę! - tym zrobiła nam uciechę,
że bez stresu i wygodnie, mogliśmy się czuć swobodnie.
Sprawność z niesprawnością spajać tolerancję ludziom wpajać.
A na koniec Wam napiszę, o Węgrowskiej i Kupisze.
Oni zamek też zwiedzili, tam teledysk nakręcili.
"Pokonaj siebie, pokonaj siebie
udowodnij, że można lepiej"tak brzmi oryginału treść
słowa w życie można wnieść!
Jolanta Bachlaj
Projekt zrealizowany z dotacji Miasta Rybnik
oraz ze środków pozyskanych przez
Stowarzyszenie „Razem” z 1% podatku
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teatr- rodzinne remedium
Projekt: „Teatr - rodzinne remedium” nawiązuje do realizowanego w ubiegłym
roku projektu: „Szczęśliwa rodzina przez cały rok”. Skierowany jest do dzieci
niepełnosprawnych i ich rodziców, a jego główne działania skupiają się na szeregu oddziaływań arteterapeutycznych – czyli nauki, zabawy i terapii przez
sztukę. Poniżej relacja z jednej z form działań realizowanych w projekcie.

W dniu 7.04.2011 r. odbyły się wyjazdowe warsztaty
profilaktyczne do Bielska Białej. Warsztaty zorganizowano w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr
Grodzki. Uczestnicy zostali zaproszeni na spektakl
teatralny pt.: „Drzewo, które dawało szczęście" w wykonaniu osób niepełnosprawnych, podopiecznych
bielskiego Stowarzyszenia. Dużym zainteresowaniem
widzów cieszyły się lalki wykonane przez uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Po spektaklu aktorzy
zapoznali nas z techniką operowania lalkami. Każdy
próbował swoich sił w trudnej sztuce lalkarskiej. Następnie wzięliśmy udział w warsztatach teatralnych,
które prowadził aktor, pan Jan Chmiel. Prowadzący
zaproponował zabawy integracyjne, ćwiczenia rozluźniające, odgrywanie prostych etiud teatralnych. Pokazał dzieciom jak łatwo można zamienić własną dłoń
w pacynkę, sprawić by ręce stały się stadkiem gołębi
a sznurek Krawcem Niteczką. Zapoznał uczestników
z różnymi rodzajami lalek wykorzystywanych w tea-

trze lalkowym
oraz
z etapami ich
tworzenia. Po
zakończeniu
zajęć warsztatowych zjedliśmy
pyszny
obiad. Zmęczeni,
ale
uśmiechnięci,
wyposażeni
w nowe umiejętności udaliśmy się w drogę powrotną
do Rybnika.

Koordynacja: Aleksandra Bugla, Danuta Muras, Aleksandra Chełstowska

Projekt realizowany przy wsparciu Miasta Rybnik oraz ze środków pozyskanych
przez Stowarzyszenie „Razem” z 1% podatku
we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Rybniku
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rozstrzygnięto siódmą edycję konkursu czasopism
„Wszelkie czasopisma i publikacje dotyczące życia osób chorych i pokrzywdzonych przez los pozwalają nam lepiej zrozumieć świat i człowieka,
dostrzec prawdziwe wartości w życiu. Dzięki Waszej pracy, wielu z nas już wie, że ludzie niepełnosprawni to zwyczajni ludzie, którzy mają uczucia,
ambicje, potrzeby, wrażliwość jak każdy człowiek...” - te słowa skierowała do uczestników
konkursu Anna Dymna.
Udział w nim biorą czasopisma tworzone na terenie
placówek szkolnych oraz we wszelkich innych instytucjach, w których przebywają dzieci, młodzież
i dorosłe osoby z niepełnosprawnością. W tym roku
do konkursu zgłosiły się 53 redakcje z całej Polski.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7.06.2011
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Rybniku, a uświetniło je występy grup teatralnych
z SOSW w Rybniku, SZSP w Rybniku i Gimnazjum nr
2 z Lędzin.
I miejsce przyznano gazetce Kleks z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tychach, II miejsce przyznano gazetce Tornado z Warsztatów Terapii Zajęciowej Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego
Teatr Grodzki z Bielska - Białej, III miejsce zajęła
gazetka Nasza szkoła jest wesoła ze Szkoły Podstawowej Niepublicznej i Gimnazjum Niepublicznego
przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
z Warszawy.
Wyróżnienia przyznano czasopismom: Bez igieł z Jastrzębia Zdroju, Czy
wiesz? z Warszawy, Czujnik dla najmłodszych z Krakowa, Florianka z Poznania,
Grochowy Szok z Krakowa. Nagrodzone redakcje otrzymały pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody rzeczowe.
Celem konkursu jest możliwość zaprezentowania swojej twórczości przez
dzieci i młodzież niepełnosprawną, a także integracja osób niepełnosprawnych. Konkurs gazetek integruje redakcje z całej Polski i pozwala wielu niepełnosprawnym osobom przekonać się, że gazetki, które tworzą mają wielką
wartość.
Krzysztof Chełstowski
Konkurs zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
z Rybnika oraz Stowarzyszenie „Razem” z dotacji Miasta Rybnik
oraz ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie z 1% podatku.
Współorganizatorami byli: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rybniku oraz Kolegium Nauczycielskie z Gliwic.
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w skrócie
* akademia wolontariatu
„Akademia wolontariatu” to projekt przy którym współpracujemy z Fundacją Ekoterm Silesia, a dofinansowany został on ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt adresowany jest do
wolontariuszy w różnym wieku - uczniów, studentów, emerytów oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością. Zadaniem wolontariuszy jest w okresie
od sierpnia do grudnia 2011 uczestniczyć w różnych zajęciach i formach
wsparcia skierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Rybnika i okolicznych miejscowości. W ramach
projektu odbywają się: zajęcia specjalistyczne, zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne, zajęcia arteterapii, zajęcia praktyczne przygotowujące do pracy jako „asystent osoby niepełnosprawnej”, a także szkolenie:
„Prawne podstawy wolontariatu”. Na zakończenie projektu wolontariusze otrzymają stosowne certyfikaty.
Projekt: "Akademia wolontariatu" dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

* „razem” w kamieniu
15.05.2011 nasze stowarzyszenie brało udział w organizacji imprezy integracyjnej, promującej aktywny wypoczynek w dzielnicy Rybnika - Kamieniu. Program spotkania obejmował bieg na 300 metrów oraz zawody w chodzeniu z kijami (nordic-walking). Uczestnikom wypożyczony został nieodpłatnie sprzęt sportowy, należący do
naszego stowarzyszenia. Ponieważ owa dyscyplina sportu cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony
młodych i starszych mieszkańców Rybnika, staramy się
udostępniać kije wszystkim chętnym osobom. W ten
sposób chcemy zachęcić do aktywnego wypoczynku
połączonego z rehabilitacją.

Lidia Maier

* rehabilitacja ruchowa dla członków stowarzyszenia
Dobiegła końca seria rehabilitacji prowadzona w domach naszych podopiecznych. Dwunastka dzieci pod
okiem rehabilitantki Edyty Zimonczyk korzystała
z ćwiczeń, masaży i innych form fizjoterapeutycznych.
Jak podkreślali rodzice szczególnie komfortowy był
fakt dojazdu rehabilitantki do domu, który pozwolił

zaoszczędzić czas, a dzieciom umożliwił
ćwiczenia w przyjaznych, domowych warunkach. Rehabilitacja była możliwa dzięki
środkom pozyskanym w 2010 roku przez nasze Stowarzyszenie z 1% podatku.
Joanna Tarnowska

* zbiórka publiczna dla Cypriana i Amadeusza zakończona
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem” z Rybnika (ul. Piasta 35, KRS: 0000311733) w terminie od 20 sierpnia
2010 do 10 czerwca 2011 na podstawie decyzji
nr 3542/OR/2010 Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 19 sierpnia 2010 przeprowadziło zbiórkę publiczną na terenie województwa śląskiego, poprzez
dobrowolne wpłaty na konto bankowe. W wyniku

zbiórki zebrano 1250,00 zł. Koszt przeprowadzenia
zbiórki wyniósł: 125,00 zł (opłaty za prowadzenie konta bankowego), udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wynosi 10%. Środki w kwocie 1125,00zł zostały zużytkowane na cel zbiórki: pomoc w rehabilitacji
Amadeusza i Cypriana Bubnowskich chorujących na
chorobę Pelizaeusa – Merzbachera. Wszystkim darczyńcom dziękujemy!
Joanna Tarnowska
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* zapraszamy do wspólnej zabawy
Już dziś zapraszamy członków naszego Stowarzyszenia na zabawę andrzejkową, która odbędzie się dnia
26 listopada w restauracji „Nobles”. Szczegóły wkrótce

na naszej stronie internetowej. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z Joanną Tarnowską pod numerem
tel. 698 – 388 -528.

* jak się robi cuda? – zapraszamy na blog
Będąc jeszcze w ciąży miałam sen. Śnił mi się chłopczyk,
stał w lesie, daleko, nie mogłam go dosięgnąć. Ostrzeżenie. Matka zawsze wie. Dlaczego później każdego wieczoru usypiając Olika powtarzałam mu: mamusia cię

kocha, tak bardzo, że aż się boi... - zapraszamy na blog
rybniczanki, mamy chłopca z autyzmem, zatytułowany: Jak się robi cuda? przebudzenieburaska.blox.pl

* 1% - tak mało, a tak wiele
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim podatnikom,
którzy zaufali nam w 2011 roku, przekazując 1% swego
podatku. Do 30 września 2011 wpłynęło na nasze konto
117925,76 zł. Zapraszamy więc członków naszego stowarzyszenia do 1-PROCENTOWEGO MINI-KONKURSU
GRANTOWEGO. Polega on na zgłaszania do Zarządu
Stowarzyszenia pomysłów na działania, które moglibyśmy podjąć i opłacić z pozyskanych z 1% kwot. Forma jest
następująca. Musicie wymyślić i podać NAZWĘ pomysłu/zadania, CEL jaki chcecie osiągnąć poprzez realizację
pomysłu/zadania, podać SPOSÓB w jaki chcecie zrealizować zadanie (czyli napisać krok po kroku co planujecie)
i określić BUDŻET zadania/pomysłu (czyli napisać co jest Wam do tego potrzebne i ile to kosztuje). Już dziś serdecznie zapraszamy i czekamy na wasze propozycje. Oczywiście na piśmie. Dodatkowy warunek: wasze pomysły
muszą być zgodne naszą działalnością statutową (statut do pobrania pod adresem:
http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/index.php?page=statut) oraz ustawą o pożytku publicznym (bliżej
o tym w ustawie o wolontariacie i pożytku publicznym np.: pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/ ) .

stowarzyszenie „razem”
| Zarząd Stowarzyszenia:
Krzysztof Chełstowski – prezes Zarządu, +48 530 770 425, krzysiekch@interia.pl
Joanna Tarnowska – wiceprezes Zarządu, +48 698 388 528, asiatarnowska@op.pl
Iwona Kapusta – skarbnik Zarządu, +48 604 433 806
Aleksandra Chełstowska – sekretarz Zarządu, +48 531 770 502
Lidia Maier – członek Zarządu, +48 604 650 988, lidia.maier@poczta.onet.pl
| Komisja Rewizyjna:
Renata Świerczek – przewodnicząca Komisji
Katarzyna Wardenga – sekretarz Komisji
Beata Górka – członek Komisji
Roman Wąsikowski – członek Komisji
| Redakcja biuletynu: Weronika Pilch-Pierchała – redaktor naczelna weronika.pp@gmail.com, Marta Rozmus, Katarzyna Latos, Krzysztof
Chełstowski , Marcin Szczyrba, Justyna Marklowska, Barbara Rabiej, Lidia Maier, Aleksandra Bugla, Iwona i Tomasz Kapusta, Danuta Reclik,
Roksana Zembrzuska, Joanna Tarnowska, Beata Górka, Jolanta Bachlaj, Aleksandra Bugla, Danuta Muras, Aleksandra Chełstowska
| Fotografie: Marcin Szczyrba, Krzysztof Chełstowski, Aleksandra Chełstowska, Lidia Maier, Anna Jaszczuk, Marta Rozmus, Aleksandra Bugla,
Danuta Muras, Katarzyna Latos, Halina Pawliczek-Bienia, Agnieszka Ślezak, Mariola Ciuraj, Adam Zyzak, Joanna Tarnowska, Jarosław Tarnowski, Ewa Koper, Alicja Granieczna, Iwona Kapusta, Tomasz Kapusta, Justyna Kalich, Beata Górka, Agnieszka Kurda, Rosa Klaudia, Holona
Kamila, Hajn Marzena, Kosman Tomasz, Piecha Mateusz, Hartman Piotr, Smołka Magdalena, Widera Karol, Frańczak Celina, Miera Danuta,
Psiuk Wojciech, Gajer Tomasz, Strzesak Katarzyna, Lepiarz Joanna, Rozmus Agnieszka, Mańka Martyna, Miler Jarosław, Wziątek Paulina,
Rabiej Barbara, Kołodziej Zuzanna, Wanglorz Anna, Kupka Barbara, Zembrzuska Roksana, Garbaciak Magda, Rawska Agnieszka, Tarka Sandra, Machała Paulina, Sztukowska Magdalena, Szymura Diana, Giemza Katarzyna, Pawtel Patrycja, Kalinowski Marcin, Nowak Weronika,
Pachucki Piotr, Kaszuba Magdalena, Hałat Beata, Remiarz Monika, Paulina Górka
| Zapraszamy chętnych do publikowania w biuletynie. Teksty (przygotowane w jakimkolwiek edytorze tekstu), fotografie prosimy przesyłać na adres: weronika.pp@gmail.com
dfh
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Kontakt:
- Halina Lach – Opalkowska - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, tel.: 32 422 23 86
- Krzysztof Chełstowski – prezes Zarządu Stowarzyszenia „Razem”, tel.: 530 770 425
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